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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাচনর সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

অটিবিক ও প্রবতিন্ধী ভাই-শিাচনরা এিং তাচির পবরিারিগ গ,  

সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

পঞ্চম ‘‘বিশ্ব অটিজম সচেতনতা বিিস'' উপলচে আচয়াবজত এ অনুষ্ঠাচন উপবিত সকলচক আবম শুচভচ্ছা 

জানাবচ্ছ।  

এ বিিস উপলচে শিে-বিচিচের সকল অটিবিক ও প্রবতিন্ধী মানুষচক আবম আন্তবরক অবভনন্দন জানাবচ্ছ। 

তাচির পবরিার, পবরের্ গাকারী ব্যবি ও প্রবতষ্ঠান এিং সংগঠনসমূহচক ধন্যিাি জানাবচ্ছ।  

অটিজম মবিচের বিকােজবনত একটি ক্রমিধ গমান স্বািয সমস্যা। এখচনা এ শরাচগর প্রতযে শকাচনা বেবকৎসা 

আবিস্কৃত হয়বন। তাই এ সমস্যার সমাধাচন ব্যবি, পবরিার শেচক শুরু কচর সকলচক আন্তবরকতার সাচে এবগচয় 

আসচত হচি। সকচলর মচে সচেতনতা সৃবির জন্যই ২০০৮ সাল শেচক জাবতসংচের উচযাচগ বিশ্বব্যাপী বিিসটি 

পাবলত হচচ্ছ।    

সুবধবৃন্দ,  

আমাচির মহান স্বাধীনতার শোষণাপচত্র জনগচণর সমতা, মানি মর্ গািা, সামাবজক সুবিোর বনবিত করার 

অঙ্গীকার করা হচয়চে। সি গকাচলর সি গচেষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান জাবতর জন্য শর্ 



সংবিধান উপহার শিন তার ২৮(৩) অনুচচ্ছচিও বেো প্রবতষ্ঠাচন ভবতগর বিষচয় সকল নাগবরচকর সম অবধকাচরর কো 

িলা হচয়চে।  

জাবতর বপতা প্রবতিন্ধীচির সম-অবধকার বনবিত করচত কাজ কচর শগচেন। বতবন ৪৭টি বিযালচয় দৃবি 

প্রবতিন্ধী বেোেীচির সমবিত বেো গ্রহচণর সুচর্াগ সৃবি কচরন। বতবন সমাজ কল্যাণ পবরিপ্তরচক বিভাচগ উন্নীত 

কচরন। তাঁর গঠন করা কুিরাত-ই-খুিা বেো কবমেচনর সমবিত বেো ব্যিিায় প্রবতিন্ধীচিরচকও অন্তর্ভ গি করা হয়।  

সুবধমন্ডলী,  

আমরা প্রবতিন্ধীচির অবধকার ও মর্ গািা রো এিং তাচির সাবি গক উন্নয়চন বিবভন্ন কার্ গক্রম গ্রহণ কচরবে।  

আমরা প্রবতিবন্ধতা সম্পবকগত সমবিত বিচেষ বেো নীবতমালা ২০০৯ প্রণয়ন কচরবে। এর আওতায় ৫৫টি 

শিসরকারী প্রবতিন্ধী বিযালচয়র বেেক-কম গোরীচির শিতন-ভাতার েতভাগ প্রিান করা হচচ্ছ। ঢাকায় অবিতবনক 

অটিবিক স্কুল োলু করা হচয়চে। প্রবতিন্ধী বেোেীচির জন্য উপবৃবির সংখ্যা বৃবি করা হচয়চে।  

 আমরা বিবসএসসহ সরকারী সংিাগুচলার োকুবরচত প্রেম ও বিতীয় শেণীর পচি প্রবতিন্ধীচির জন্য ১ 

েতাংে এিং তৃতীয় ও েতুে গ শেণীর পচি এবতম ও প্রবতিন্ধীচির জন্য ১০ েতাংে শকাটা সংরেণ কচরবে। প্রবতিন্ধী 

সংবিি প্রবতষ্ঠাচন তাচির জন্য সংরবেত পিগুচলাচত োকুরীর প্রচিোবধকার ৪০ িের পর্ গন্ত  রাখা হচয়চে।  

জাতীয় প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ফাউচন্ডেচনর আওতায় শিে ব্যাপী ৩৫টি শসিা ও সাহায্য শকন্দ্র োলু করা হচয়চে। 

প্রবতিবন্ধতা বিষচয় প্রবেেণ শিয়া হচচ্ছ। আন্তজগাবতক শসবমনার করা হচচ্ছ। ফাউচন্ডেন শেচক একটি স্বয়ংসম্পূণ গ 

মাবিপারপাস প্রবতিন্ধী কমচেক্স বনম গাচণর প্রকল্প গ্রহণ করা হচয়চে। র্া প্রবতিন্ধী ব্যবিচির জন্য শসন্টার অি 

এবক্সচলচের ভূবমকা পালন করচি।  

বপ্রয় অটিবিক ও প্রবতিন্ধী িন্ধুগণ,  

আমরা শর্ সুন্দর ভবিষ্যচতর স্ব্ন  শিবখ তা বিবনম গাচণ আপনাচির শমধাচক কাচজ লাগাচত োই। আপনাচির 

আচে অসীম প্রবতভা। বিচশ্ব এর িহু উিাহরণ আচে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইিাইন, ডারউইন ও বনউটন জীিচনর 

একটা সময় অটিজচমর মে বিচয় কাটিচয়চেন। শনাচিল বিজয়ী আইবরে সাবহবতযক উইবলয়াম িাটলার ইটস, ডযাবনস 

কবি হযানস এন্ডারচসন, সুরেষ্ঠা বিচোচভন, শমাজাট গ, বরোড গ স্ট্রসও প্রবতিন্ধী বেচলন।  

আপনারা ক্রীড়ায় শিচের জন্য সুনাম িচয় এচনচেন। গত িের এচেচে অনুবষ্ঠত বিশ্ব শেোল অবলবম্পকস  এ 

অংে বনচয় িাংলাচিে িল ২৯টি স্বণ গ, ১২টি শরৌপ্য ও ৩টি শরাঞ্জসহ ৪৪টি পিক জয় কচরচে। এর আচগ েীচন অনুবষ্ঠত 

শেোল অবলবম্পকস এ িাংলাচিে িল ফুটিল, সাঁতার, শটবিল শটবনস, বুবে ও এযােচলটিকস এ ২২টি স্বণ গপিক লাভ 

কচরবেচলন। এ সফলতার জন্য আপনাচির আন্তবরক অবভনন্দন জানাই।  

আমরা অটিবিক ও বুবি প্রবতিন্ধী বেশুচির মাঝ শেচক বেল্পী সৃবিচত বসচফানী অচকগস্ট্রা গঠন করবে। 

অটিবিক বেশুচির বিচনািচনর জন্য একটি বেশু পাকগ বনম গাচণর উচযাগ বনচয়বে।  

শিচের প্রবতিন্ধী জনচগাষ্ঠীচক উন্নয়চনর মূল শরাতধারায় আনচত আমরা প্রবতিন্ধী ব্যবিচির জন্য একটি পৃেক 

জবরচপর উচযাগ বনচয়বে।  



আমরা অস্বচ্ছল প্রবতিন্ধী ভাতাচভাগীর সংখ্যা িাবড়চয়বে। সরকাবর বেশু পবরিার, প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠান ও 

আিাবসক প্রবতষ্ঠাচনর বনিাসীচিরও মাোবপছু ভরণচপাষণ ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হচয়চে।  

কম গজীিী প্রবতিন্ধীচির জন্য ঢাকায় কম গজীিী পুরুষ ও মবহলা শহাচিল োলু করা হচয়চে। প্রতযন্ত অঞ্চচলর 

প্রবতিন্ধীচির জন্য োলু করা হচয়চে ভ্রাম্যমান ওয়ান িপ শেরাবপ সাবভ গস। অটিবিক বেশু-বকচোরচির জন্য একটি 

অটিজম বরচসাস গ শসন্টার োলুর পাোপাবে Home Based Intervention কার্ গক্রম অব্যাহত রচয়চে।  

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি শমবডচকল বিশ্ববিযালচয় শসন্টার ফর বনউচরাচডভলাপচমন্ট এন্ড অটিজম ইন বেচেন 

প্রবতষ্ঠা করা হচয়চে। শিেব্যাপী প্রবতবষ্ঠত কবমউবনটি বিবনকগুচলার মােচম কবমউবনটি পর্ গাচয় অটিবিক বেশুচির 

বিবনং এর কাজ েলচে। ‘শেখ ফবজলাতুচন্নো মুবজি শমচমাবরয়াল বিচেষাবয়ত হাসপাতাল ও নাবস গং কচলচজ'র একটি 

শলার অটিবিকচির বেবকৎসা সুবিধার জন্য বনধ গাবরত করা হচয়চে।  

সুবধমন্ডলী,  

অটিজম বিষচয় সচেতনতা সৃবি ও গৃহীত কার্ গক্রচম িাংলাচিচের ভূবমকা বিশ্বব্যাপী প্রেংবসত হচচ্ছ। গত 

িের ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় অনুবষ্ঠত হচয়চে অটিজম বিষয়ক আন্তজগাবতক সচেলন। এ সচেলন আন্তজগাবতক অঙ্গচন 

অটিজম বিষচয় ব্যাপক সচেতনতা সৃবির পাোপাবে শিচের অটিজম আচন্দালচন নুতন মাত্রা এচন বিচয়চে।  

 আমার কন্যা সায়মা শহাচসন অটিজচমর ওপর গচিষণা কচরচে। বিবভন্ন শিচে অটিজম সচেতনতা সৃবিচত 

কাজ করচে। শিচে অটিজম আক্রান্ত জনগচণর কল্যাচণ কাজ করচে। সায়মা Global Autism Public Health 

Initiative Bangladesh এর উপচিিা কবমটির শেয়ারপারসন। এ প্রবতষ্ঠাচনর উচযাচগ বতন জন বিচেষজ্ঞ 

বেেকচক যুিরাষ্ট্র শেচক অটিজম বিষচয় বিচেষ প্রবেেণ বিচয় আনা হচয়চে। আচরা প্রবেেচণর ব্যিিা করা হচচ্ছ। 

র্াচত শিচের অটিবিকরা উন্নত বেবকৎসা ও শসিা শপচত পাচর।    

সুবধমন্ডলী,  

আমরা বডবজটাল িাংলাচিচের সুবিধা প্রবতিন্ধীচির মচে েবড়চয় শিয়ার ব্যিিা বনচয়বে। এখন প্রবতিন্ধীরা 

বেো ও কম গচেচত্র অংে বনচত পারচেন। আবম আো কবর, কচপ গাচরট শসক্টর ও শিসরকাবর উচযািাগণ প্রবতিন্ধীচির 

প্রবতভাচক কাচজ লাগাচিন। তাচিরচক কম গচেচত্র বনচয়াগ বিচিন।  

আজ র্াচির জন্য এ আচয়াজন তারা আমাচিরই আপনজন। আসুন আমরা তাচির পাচে িাঁড়াই। আর পাঁেজন 

সাধারণ মানুচষর মতই তাচির শিবখ। তাচির প্রবতভা বিকাচে সাহায্য কবর। শিখচিন তারাও সমাজ এিং শিেচক 

এবগচয় বনচি।  

জাবতর বপতা অসহায়, িবঞ্চত, বনপীবড়ত মানুচষর অবধকার আিাচয়র জন্য আজীিন সংগ্রাম কচর শগচেন। 

মানিতার বিজচয়র জন্য যুি কচর শগচেন। আসুন আমরা জাবতর বপতার গড়া এ শিচে সকল নাগবরচকর সমান 

অবধকার বনবিত করার জন্য একচর্াচগ কাজ কবর। সকচল বমচল িাংলাচিেচক বিচশ্বর বুচক মর্ গািাপূণ গ অিিাচন তুচল 

ধবর।  

আবম শিচের সকল অটিবিক ও প্রবতিন্ধী িন্ধুচির সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা কচর আমার িিব্য শেষ করবে।  



শখািা হাচফজ ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাচিে বেরজীিী শহাক। 

 


